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RAZLOŽNOST DNEVNOG REDA  
 

Raspored funkcija  
 

Aktualna zbivanja nose nove zadaće. U svezi s tim nužno je postaviti 
program rada Hrvatske Uljudbene Vlade, a sukladno tomu i odrediti 
ministarske položaje, kao i osobe koje će se na njih imenovati. 
 
Ministri u Hrvatskoj Uljudbenoj Vladi ne moraju živjeti u Republici 
Hrvatskoj. 
 
Izborne pripreme za Hrvatski Sabor 
 
Hrvatski uljudbeni pokret zatražio je mišljenje Ministarstva uprave RH 
glede svoga preoblikovanja u političku stranku. Odgovor glasi: politička 
stranka je poseban ustroj, koji ne može izravno proizlaziti iz rada udruge. 
 
Stranka. Hrvatski Uljudbeni Pokret, hrvatska domoljubna i državotvorna 
stranka, bit će kadrovski politički ustroj s oko 120 članova. Svaki novi 
član morat će imati potporu 75 % ukupnog broja članova. 
 
Sveti Hrvatski Savez. Neophodna je stalna povezanost hrvatskih 
domoljubnih i državotvornih ustroja svih razini. Izborne koalicije, za nas 
Hrvate, trebaju biti stvar prošlosti, jer se njima samo nastoje zadovoljiti 
konkretni i trenutni interesi pojedinaca i društvovnih skupina, često 
zločinačkih. Predložit ćemo nacrt Sporazuma. 
 
Bilježenje predloženika. Razgovaramo sa strankama, udrugama i 
pojedincima glede izbora za Hrvatski Sabor. U tim razgovorima javlja se i 
pitanje konkretnih predloženika. Trebali bismo iznijeti naše prijedloge. 
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Predstavljanje programa 
 
Ove godine svečanost u Crngrobu (kod Škofja Loke) bit će 29. svibnja, a 
sa sv. Misom u 11 sati. Kao što je poznato, u Crngrobu su zemni ostaci 
ministara-mučenika Hrvatske Državne Vlade: Dr. Nikole Mandića 
(predsjednik), Dr. Pavla Cankija, Dr. Julija Makanca, admirala Nikolu 
Steifla i Dr. Mile Budake, koje su u noći 18./19. svibnja 1945. svirepo 
pogubile zločinačke boljševičke jugo-komunističke bande, da bi mi onda – 
mrtvima - “sudili” u Zagrebu 6. lipnja 1945. i “smaknuli” ih sljedećeg dana. 
Prigodna svečanost prikladna je, da bismo letcima upoznali pučanstvo s 
programom Hrvatske Uljudbene Vlade. 
 
Financijski i gospodarski projekti 
 
Ovako ili onako, Hrvatska će u Europsku Uniju. Iskorist će to tipovi poput 
Ivice Todorića i Petra Čobankovića, da bi se dodatno potkožili. To možemo 
spriječiti korektnim poslovnim ponašanjem. Za to nam na raspoložbi stoje 
bogati izvori financijskih sredstava Europske Unije (preko Republike 
Slovenije). “Prizma Studio” d.o.o. Ljubljana, trgovačko društvo u vlasništvu 
Lovorka Dragun Mirković, u tijeku je operativnog poslovnog povezivanja i 
djelovanja u tom smislu. Hrvatska Uljudbena Vlada pridružit će se ovom 
projektu. 
 
Rezolucija za hrvatske branitelje 
 
Sve je jasno gdje smo, kao i ono što moramo učiniti. 


